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Sinds vorig jaar mag er meer bij pmd en 
gft. Daardoor is de restafvalzak al flink af-
geslankt, maar nog niet genoeg. Omdat we 
verder willen inzetten op het verminderen 
van restafval, worden de extra ophalingen 
voor restafval in juli en augustus geschrapt. 
De wekelijkse ophalingen zijn immers geen 
stimulans om te sorteren. En dat is nu net 
wat we wel moeten doen.

Waarom moeten we restafval vermijden? 
Restafval wordt verbrand en kan niet gere-
cycleerd worden. Die grondstoffen zijn we 
met andere woorden kwijt. Recycleren vraagt 
minder van ons milieu dan nieuwe grondstof-
fen ontginnen en verwerken. 

141 kg restafval per inwoner
De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij) legt de gemeenten en de 
afvalintercommunales doelstellingen op om 
restafval te beperken. Tegen 2022 mogen de 

inwoners van de Ibogem-regio aan max. 141 kg 
restafval per inwoner komen. Momenteel zitten 
we met 147,11 kg per inwoner nog boven dat 
streefcijfer. 

Meer bij pmd en gft
Sinds vorig jaar mogen ook etensresten in de 
groene container en yoghurtpotjes en folies 
in de blauwe zak. Dankzij de uitbreiding van 
pmd en gft (en jullie aangepast sorteergedrag, 
uiteraard) is de restafvalzak al flink verkleind, 
maar nog niet genoeg om de doelstelling te 
halen. Kijk op pagina 2 om te zien welke mate-
rialen niet thuishoren bij restafval.

Minder restafval in zomer
Een andere reden om de extra wekelijkse opha-
ling restafval te schrappen, betreft logistiek en 
milieu. In juli en augustus halen we minder 
dan de helft op van wat we in de andere 
maanden ophalen aan restafval (gemiddeld 4 
ton ten opzichte van 9 ton). We kunnen het niet 
verantwoorden om dan ook nog eens dubbel 

zoveel uit te rijden. Het spreekt voor zich dat de 
extra kost daarvan voor de maatschappij ook 
wegvalt.

Restafval en warmte
Wat met de warmte... horen we je al denken. 
Dat enkel juli en augustus per definitie warm 
zijn, is al een tijdje niet meer het geval. Ook 
in april, mei, juni of september kan het warm 
zijn. In juli en augustus misschien niet. Op de 
volgende pagina lees je tips om geurhinder van 
restafval te vermijden.

Restafval op recyclagepark
Vertrek je op vakantie in juli of augustus? Vraag 
aan je buren om de restafvalzak buiten te zet-
ten. Lukt dat niet, kan je je restafvalzak naar het 
recyclagepark brengen. Restafval is tijdelijk 
toegestaan op het recyclagepark van Melsele 
van 1 juli tot 31 augustus (enkel in een Ibo-
gem-restafvalzak). Om dat mogelijk te maken 
liet Ibogem haar milieuvergunning aanpassen. 
Kijk voor meer info op onze website.

De Afvalkrant
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Vermijd geurhinder
• Maak verpakkingen zo goed mogelijk leeg en spoel ze uit (zowel bij pmd 

als rest).
• Steek zaken die sterke geurhinder kunnen ontwikkelen in de restafvalzak 

eerst in een ander zakje (bv. mosselen, pampers, kattenbakvulling). 
• Bij gft kan je zaken die gemakkelijk voor maden zorgen (bv. etensresten) 

eerst in een stuk krantenpapier of keukenrol wikkelen.
• Het klinkt misschien raar, maar plan je verbruik in functie van de afvalop-

haling. Eet bv. mosselen de dag ervoor.  
• Sluit je afvalzak en container goed af. Leg er nog iets bovenop (bv. een 

steen).
• Bewaar je afvalzak en container op een donkere plaats of in de schaduw.
• Laat je afval niet langer staan dan nodig.
• Maak de container na lediging proper.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel

De hoeveelheid 
restafval sterk vermin-
deren is essentieel 
voor een duurzamere 
samenleving. 

Jens De Wael, voorzitter Raad van 
Bestuur Ibogem

Diftarsysteem restafval
Zoals je op de eerste pagina kon lezen, moeten we nog meer restafval 
vermijden om de doelstelling te behalen. Daarom starten we binnenkort 
met de invoering van het diftarsysteem voor restafval. Uit studies en 
praktijkervaring van andere afvalintercommunales blijkt immers dat het 
restafvalcijfer per inwoner daalt wanneer het restafval wordt ingezameld 
met containers die gewogen worden bij het ledigen.

Het diftarsysteem zal in fases worden uitgevoerd. Begin 2021 start de ge-
meente Kruibeke  met het systeem. De inwoners zullen hiervoor tijdig een 
brief ontvangen met de nodige informatie.

Wat kan er nog uit je restafvalzak?

Wist je
... dat onze restafvalzakken gerecycleerde kunststoffen bevat-
ten? Vanaf 1 januari 2021 moet dat voor 80% het geval zijn, 
vanaf 2025 voor 100%. Dat is de reden waarom de restafvalzak 
niet altijd dezelfde kleur grijs heeft.

pmd
plastic verpakkingen, metalen ver-
pakkingen, drankkartons

papier en karton

recyclagepark

 metaal, kga, harde plastic, hout...

gft 
groente-, fruit- en 

tuinafval

glas

textiel
kijk op onze website voor een 

container bij jou in de buurt

De Kringwinkel
Nog bruikbaar?  

Breng het naar De Kringwinkel!

Kijk voor alle sorteerregels op www.ibogem.be, op je ophaalkalender of de Recycle! app
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Werking recyclagepark  
wijzigt
In april, in volle coronacrisis, werden de recyclageparken na een korte sluiting opnieuw 
geopend. Om een stormloop naar het recyclagepark te vermijden en zo de verspreiding 
van het coronavirus te beperken, werd ervoor gekozen om enkel op afspraak te werken. 

Zo kon de veiligheid van de werknemers en de bezoekers gegarandeerd worden en 
werden immense wachtrijen vermeden. Het afsprakensysteem bewees zijn nut en 
kon bovendien op zoveel positieve reacties rekenen, dat we beslisten om er mee 
verder te gaan. 

Di-woe-zat op afspraak, do-vrij vrije toegang
Sinds 1 juni zijn de recyclageparken 3 dagen per week toegankelijk op afspraak (dins-
dag, woensdag, zaterdag) en 2 dagen vrij toegankelijk (donderdag en vrijdag). Met die 
combinatie hopen we aan ieders wensen te voldoen. 

Als je een bezoek plant op afspraak, weet je dat je niet lang zal moeten wachten. De 
tijd op het recyclagepark zelf is ook korter omdat er maar een beperkt aantal bezoekers 
tegelijk is. Er is tijd om een medewerker aan te spreken voor vragen. Op donderdag en 
vrijdag kan je zonder afspraak komen en is er geen beperking op het aantal bezoekers. 

Ook goed om weten:
• Heb je onverwacht een vrij moment, dan kan je ook de dag zelf nog kijken of er 

een plaatsje vrij is! Breng zeker je bevestigingsmail mee (print of smartphone).
• Voor de gratis zone hoef je geen afspraak te maken.
• Meerdere bezoeken per dag/week zijn mogelijk.
 
Maak je bezoek niet langer dan noodzakelijk. Sorteer je afval thuis al per container.

Je kan een afspraak maken via onze website.

Winnende slogans 
bekers
In maart lanceerden we een wedstrijd om leuke slo-
gans te vinden voor onze nieuwe lading herbruikbare 
bekers. De winnaars kregen een geschenkbon van hun 
gemeente ter waarde van 50 euro (en hun slogan op 
duizenden bekers natuurlijk). 

Lege beker op zoek naar toog (Linda Snelders, 
Zwijndrecht)
Return to sender (Jos De Smedt, Zwijndrecht)
Hergebruikt, smaakt beter, schol! (Nathalie De Bock, 
Kruibeke)
Herbruikbaar? NATUURlijk (Jeroen Van Dyck, Krui-
beke)

Wil je voor jouw evenement herbruikbare bekers uit-
lenen, de wasstraat of afvalcontainers om te sorteren? 
Doe je aanvraag via onze website.

Haal deze 
familie niet 
uit elkaar.

Ook metalen deksels, kroonkurken, spuit-
bussen en aluminium schalen zijn metalen 

verpakkingen en horen in de PMD-zak. 

Breng asbest verpakt
Als je asbest naar het recyclagepark brengt, moet het verpakt zijn. Zo kunnen er  
geen vezels vrijkomen. Enkel verpakt asbest wordt aangenomen. Wikkel het asbest 
bv. in dik plastic en sluit af met tape. Je kan ook kleine asbestzakken aankopen 
bij Ibogem (€ 3/zak). Asbest kan je enkel naar het recyclagepark van Verrebroek 
brengen. Grote hoeveelheden asbest kan je aan huis laten ophalen (€ 30/zak). 

Infosessie kringlooptuinieren
In het najaar plannen we opnieuw een aantal workshops in samenwerking met Vlaco 
vzw om jullie wegwijs te maken in het kringlooptuinieren. Kringlooptuinieren is tuinie-
ren zonder afval. Het ‘afval’ wordt teruggegeven aan de natuur. 

Kringlooptuinieren is ook meer genieten en minder werken in de tuin! 

Snoeihout voorkomen en verwerken (dinsdag 6 oktober)
Thuiscomposteren in een notendop (dinsdag 13 oktober)

Gratis, maar inschrijven is verplicht. Schrijf je in via info@ibogem.be.



De coronacrisis heeft heel wat teweeg ge-
bracht. Ondertussen is De Kringwinkel weer 
open, maar niet zoals vroeger. We nemen 
de nodige veiligheidsmaatregelen om jullie 
te ontvangen. 

Als je komt shoppen in De Kringwinkel, kom 
je best alleen. Volg de richtlijnen in de winkel. 
Draag voor je eigen veiligheid een mondmas-
ker. We ontvangen ook weer graag je herbruik-
bare spullen. Wist je dat we die eerst een aantal 
dagen in quarantaine plaatsen vooraleer ze in 
de winkel terecht komen?  

Leveringen en ophalingen gaan voorlopig niet 
door omdat we daarbij de veiligheid van onze 
werknemers niet kunnen garanderen. Onze 
pop-upwinkel Waar Anders? in Beveren gaat 
voorlopig niet terug open. Vanaf september 
kan je hopelijk daar weer herbruikbare spullen 
op de kop tikken. Acties en themaverkopen 

zijn voorlopig geschorst. Hou onze website en 
facebook in het oog voor updates.

Opruimen en schilderen
Jullie hebben niet stilgezeten tijdens de lock-
down. Dat hebben we gemerkt. De eerste twee 
weken kregen we evenveel materiaal binnen 
aan de brengerspoort als gedurende een vol-
ledige maand. Grote meubelen namen we nog 
niet aan om zo de toevloed aan materiaal te 
kunnen bolwerken.

Maar wij hebben ook niet stilgezeten! Toen 
De Kringwinkel dicht was, hebben we ervan 
geprofiteerd om ons meubelgedeelte onder 
handen te nemen en te voorzien van een fris 
laagje witte verf. Ons magazijn hebben we 
helemaal opgeruimd, alles geprijsd en in de 
winkel geplaatst, om jullie nieuw materiaal te 
kunnen ontvangen. De coronacrisis bracht dus 
ook iets positiefs met zich mee. 
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

De Kringwinkel Ibogem
Open van dinsdag tot zaterdag
Van 10 tot 17 uur
Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele 

WAAR ANDERS?
Tijdelijk gesloten

De Warande 46, 9120 Beveren 

Facebook
Volg ons via facebook.com/ 
dekringwinkelibogem  
en op Instagram

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? 
Schrijf je in  
via de website!

Kalender Kringwinkel 2020

Zaterdag 05/09
Muziek

Zaterdag 26/09
China

Zaterdag 17/10
Dag van De 
Kringwinkel

Retro - Design

Halloween

Zaterdag 28/11
Kerstmarkt

Lego

Playmobil

Acties onder voorbehoud. 
Raadpleeg onze website 
en facebook voor updates.

Upcycle idee
Ken je die (saaie) witte plastic tuinmeubelen? 
Met deze tip maak je er een leuke blikvanger 
van. Ideaal voor je staycation! 

Was je tuinmeubelen goed af met water en 
zeep. Ga er nog eens over met terpentijn. Als 
je met twee kleuren werkt, spuit je de stoel 
eerst helemaal in de lichtste kleur. Spuit in 
horizontale bewegingen. Laat drogen. Plak 
vervolgens de stoel af waar je een lijn wil ma-
ken en spuit de donkerdere kleur erover. Laat 
drogen. Leg nog een beschermlaag vernis 
(geschikt voor buiten) aan. 

Klaar! Genieten maar.

De Kringwinkel in coronatijden


